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MILJØGODKENDT FACADERENSNING OG IMPRÆGNERING
En grundig afrensning og imprægnering af husets facade
beskytter murstenene mod fugt og belægninger og øger
hulmursisoleringens isoleringsevne mærkbart. En facaderensning med imprægnering giver desuden et markant løft
til husets udseende.
Det danske klima er hårdt ved husets murværk. Murens overflade nedbrydes over årene, og alger, mos og andre belægninger sætter sig fast og gror ind i muren. Dette giver ikke
blot huset et beskidt og aldrende udseende. – En nedbrudt
overflade kan også medføre store fugtproblemer, fordi vand og
sne trænger ind i muren, hvilket også øger risikoen for frostsprængninger om vinteren. Et højt fugtindhold i husets facade
nedsætter isoleringsevnen af hulmursisoleringen mærkbart. En
tysk undersøgelse af har vist, at bare 2% fugtindhold i muren
nedsætter isoleringsmaterialets isoleringsevne med op til 20%
og 4% fugtindhold i muren nedsætter isoleringsevnen med op
til 50% (kilde: Wacker Chemie).
Med en facaderensning og imprægnering imødekommer du på
én gang udfordringer med både facadens udseende, generelle
sundhed, fugtindhold og isoleringsevne. En grundig afrensning
opfrisker husets udseende markant og imprægneringen sikrer
en ekstremt slidstærk facade, der beskytter murværket mod
både belægninger og vandindtrængen i mange år fremover.
Rensning og imprægnering kan foretages på nye såvel som
gamle facader, og er en utrolig effektiv måde både at opfriske
husets udseende og beskytte facaden på.

MILJØRIGTIGE METODER

Hos Jydsk Tagteknik er det en selvfølge, at vi anvender miljøgodkendte metoder og behandlingsmidler, ved både afrensning
af facaden og den efterfølgende imprægnering.
Vi renser facaden med et miljøgodkendt algebekæmpende
middel og specialudstyr der sikrer, at mos, alger og snavs på
mursten og fuger fjernes skånsomt uden unødig slid på murens
overflade. Efter afskylning og grundig tørring sprøjtes facaden
med en utrolig slidstærk imprægnering, der trænger dybt ind
i murværket, og sikrer solid beskyttelse mod både belægninger og vandindtrængning. Vi bruger et unikt miljøgodkendt
imprægneringsmiddel med nanoaktivstoffer til pleje og vedligeholdelse af mineralske overflader. Imprægneringen er baseret
på den absolut nyeste nanoteknologi, og det trænger dybt ind
og forbinder sig aktivt til overfladen, hvilket gør imprægneringen både unik, og særdeles modstandsdygtig. Imprægneringen skaber en selvrensende overflade på murværket, og er
diffusionsåben, hvilket betyder at facaden er lukket for vandindtrængen, men at fugt kan trænge ud.

Parcelhus før vandskuring

Parcelhus efter vandskuring

VANDSKURING/FILTSNING
UNIKKE FORDELE VED
FACADERENSNING MED
IMPRÆGNERING
•

Facaden får et rent og fornyet udseende.
Imprægneringen er farveløs efter påføring.

•

Facaden får vandperle-effekt, som effektivt
hindrer vandindtrængen, fugt og frostsprængninger.

•

virkninger. Slidte mursten og fuger mister med tiden evnen til
at modstå vind, vejr og algebelægninger. Dette går ud over
isoleringsevnen, ligesom slidte mursten og fuger kan give huset
et uensartet, trist og slidt udseende.
Med en vandskuring bliver husets facade som ny. Facaden får
fornyet beskyttelsesevne mod vejrmæssige påvirkninger og
øger dermed hulmursisoleringens isoleringsevne mærkbart.
Facaden vil fremstå ensartet, ren og pæn og husets samlede
udtryk vil være moderne og stilrent. En vandskuring er en rigtig
god og økonomisk løsning, der samtidig giver huset et flot nyt

Facaden bliver selvrensende, hvilket hæmmer
nye bevoksninger af alger, mos og snavs.

•

Husets murværk medtages naturligt af miljømæssige på-

Facaden forbliver åndbar for et optimalt

udseende og en ny modstandsdygtig facade med en holdbarhed på op til 15-20 år.

OMFUGNING AF MURVÆRK

indeklima.

Mange ældre huse udsættes for at fugerne mellem murstenene

•

Sikrer hulmursisoleringens effektivitet.

•

Facaden bevarer de aktive egenskaber i 5-10 år.

•

Lille investering med stor effekt.

med årene begynder at smuldre, fordi mørtlen bliver porøs.
Dette sker i mange tilfælde længe før murstenene trænger til
udskiftning eller vandskuring. Smuldrende fuger er desuden
medvirkende til unødig beskadigelse af murværket, da fugt
og alger får adgang mellem murstenene, hvilket kan forårsage
frostsprægninger af muren.
Omfugning af murværket er derfor en god og effektiv løsning,
der både tilbyder et markant løft til husets samlede udseende
og som samtidig forebygger unødig slitage af murstenene.
En omfugning vil også have en mærkbar positiv betydning for
isoleringsevnen, da facaden efter en omfugning er så tæt, at
fugt og kuldde ikke trænger ind i isoleringen
Hulmursisolering

Imprægnering af
husets facade øger
hulmursisoleringens
effektivitet mærkbart,
da bare 4% fugtindhold i isoleringen
nedsætter isoleringsevnen med 50%.

Ydermur

GARANTERET FACADERENOVERING
BYG GARANTI

håndværkerens TryghedsgAranti

Som medlem af Dansk Byggeri sikrer vi dig som kunde.

Kun hos Jydsk Tagteknik får du den unikke Håndværke-

Medlemskabet betyder, at vi altid er opdateret indenfor

rens Tryghedsgaranti på facaderenovering. Håndværkerens

branchens regler og miljøkrav og kun medlemmer er

Tryghedsgaranti giver dig størst mulige sikkerhed for den

omfattet af BYG Garantiordningen. BYG Garantien er din

håndværksmæssige kvalitet af det udførte arbejde. Ga-

sikkerhed for kvaliteten af det udførte arbejde. Du har selv

rantien dækker det udførte arbejde og krav på følgeskader

mulighed for at tjekke vores medlemskab på

som kan henføres til det håndværksmæssige arbejde i 10 år

www.byggaranti.dk

efter arbejdets udførsel. – For din sikkerhed!

GRATIS HUSTJEK

Jydsk Tagteknik har 50 års erfaring inden for tagrenovering

FORDELAGTIG FINANSIERING

program af totalløsninger, når dit tag eller hus skal energireno-

facaderenovering til en fleksibel rente og løbetid, som er

og energioptimering af danske parcelhuse. Vi tilbyder et bredt

Jydsk Tagteknik tilbyder dig at låne hele beløbet til din

veres.

tilpasset netop din økonomi. Vi samarbejder med anerk-

Bestil et GRATIS HUSTJEK efterfulgt af et helt uforplig-

kræver alene Resurs Banks godkendelse af dig.

endte Resurs Bank og lånet er uden sikkerhed i dit hus og

tende tilbud på den eller de løsninger, der passer til dit hus.
Under et hustjek gennemgår konsulenten husets isolering,

Få et uforpligtende tilbud fra vores konsulent
– det tager bare 10 minutter.

vinduer, døre, tag, tagrende og træværk og tager termografibilleder (når udetemperaturen gør det muligt), der illustrerer

varmeudslippet og det nuværende isoleringsniveau i din bolig.

Du får en detaljaeret husrapport over husets tilstand og forslag
til eventuelle forbedringe. – Helt gratis og uforpligtende!

Vores konsulenter er uddannede energivejledere, og kan derfor
rådgive dig professionelt om, hvilke løsninger der er mest
økonomiske og energirigtige for din bolig.

Bestil GRATIS HUSTJEK på
www.jydsktagteknik.dk
eller tlf. 70 15 33 44
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